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ESrCXSO DA PARAÍBA
PRKF8X70RA MDMXCIPAL DB SANTA RZTA

CCMISSÁO PERKAMSRTS OB LZCITAÇAo
AZA DB RECZSm) DB PREÇOS N'*: RP 00003/2020
Ao» 13 Cilas do mOs d© Março de 2020, na sede da Comissão Pemanente da LlcltaçSo

da Prefeitura Municipal .de Santa Rita, Estado da paraíba, localissda na Praça
Geculio Vargas - Centro - Santa Rita - PB, no» cetwoa da l.oi Federal n" 10.WO,
de 17 de Julho de 2002 e subsidiarianente a Lei Federal n* 6.^6&, de 21 de Junho

de 1993» Lei Complementar n' 123, de 14 de Desenfaro de 2006; Pccteto Fedecrtl. n°
3.555, dé 00 de Agosto de 2000; Decreto Federal n" 7.892, de 23 de Janeiro de
2013: e legialaçâo pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas» e, ainda, conforme a classificação do proposta üprc.sencadn no

Pcogâo Presencial n" 00003/2020 que objetiva o registro de preços para: AOUISIÇAO
DE GÊHEROS ALIHEHTlCIO$ PERECÍVEL (CARNE, FRANGO, OVO E PEIXEl, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR 00 ANO 2020 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB; resolve registrar o
preço noa soguintes tecmós:

Ôrgao e/ou entidade integrante da presente Ata de Reqiatrn do Preços: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA - CNPJ n® 09.159,666/0001-61.
VEUCEDOR; DIA COMERCIAI. DE ALIMENTOS EIRSLI

CÍrpj! 24.33«.945/o001-üe

BancmcãiçJto

<XTBH

MkSCX i UMID. iQUA». «. (JHIT.

1 CARUr. SOVIRA: Cacru bavln.t d« iicqunHa<|

■íTOOO

l i, 7 ?

P.TOTAL

«•>.070,ÜO

magra (ACEH, PALETA «u PRAUUINHA), SEM

pSSO. máxima U« 5i de gordura, máximo dej
'3«

de

aponeuiosea

íCartilagem,

sem

'apresentando

(nervos),

osso.

odor

Icacaceericticos,

e

cor

sen

Resfziada.j
aspeccc

variando

de

ivecnelho cerela a vorsnelho excuro
Iftcondicicnado em «acos de polieclleno d»
baixa
densidade,
atâxico, :lacrado,

jreãistente

ae

transporte

c

;aTTn4scnBnento, sen sinais de cachadura
na superfície, som furos e sem acUmulos,

'contendo peso liguido HÁXIHO úc 3 kg
'(dois qjiloB) por embalagem. A embalagem
idevecA conter rotulageia especificando o

|pc9o. idcntlficacAe completa do produto»
data de envasamonto, pcaxo de validade

'dentro do lisutc de lOt do prazo tòtal,

Ipraro mdxino de consumo; temperatura dc^

LKJ

lestocagen. armazcnanenco c condervação;!
bondiçOes
icndsreço

dc
do

axnsKcnamento, nome cj
atstedouro
constandC|

obrigacoriamenco o registro de inspeçSo,

ianlmal no

(S.I.F.)

Serviço de inapeçAOí

Federal. A cur.-^e deverá soe entregue naj

jembalagen

original

de

labeicantc,!

[xcsfriada (0'C a::5*C), sen sebo. NAoj
sorSo aceitas carnes com odor, cor e{

'sabor impróprios ao produto e/ep aspecto^
'amoleclde,
pegajoso,
esvecdeado
e
pardacento,

cosi excesso de gordura,

dm,

cactilagen o de nervo. O produto dcvcrOl

cV

iser manipulado cm condlçOca da higiene e^

itempeiatuea rígidas, em e5tabeloclmentoo|
destinados

a

este

fln

devidamente

registrado em 6tg£o oficial. O peodutd

duvecA

aec

tranupottddo

ea

veículos!

IrefriqeradoB, utijiiadcs unicamente P^.^L

T

6»»
«y

O
. «T.

Iê»-e tin. cons&ltuido d« luterial Uso.;
ir«*l8teftte inpamuàvfll » atè*icoí co«

lestiados;

e

mantidos

'^iqienicas

em

oondiçAe^

satisfacdciaa.

Cs

'luncionStlos envolvidos naa encraqas dos,

'produtos doven estar unilotitizados, coir(
IcalçBdo» fechados, mantondo-on em bota

^stado

d

limpos,

jombalsgoin

devo

«oas: o

estar

poso os-

tnprcasc

na|

«mbalogem prináris (embalagem gue cont(in

|a carne « não semento na caíKS de papelSoj
|que acomoda as cmbalagana do prcduto. *AS
4mbalogcr.s devem sct l.ACR/iD,*S c devem!

jCCNTER SCMEICIX CS CORTES descritos Msto;
iterac d« referência.

1-.

"(CÂWIÉ MÊctóÍCMffi«TE'''SEpXRACA pÉ'PEIXE 00,

KG

2S.OSO,UO

ISOOJ

U,SO.

r"is5õÃ

fi,9T

I0B.v3S,0G

XOTAI.

1.093.115,00

iPOlPR DE PEIXE: írosca, ambalagei» de ac6|

|02 Kg, identificada. Procedente de!

[estabalecimenco com Inspeção Sanitária;

jOlieial (SirouSlC), embalagem contendo
rótulo o infortnaçSes c«b« data de
n^alldade. Csngiezatura de estocagen, peso

t.A

illguldo. ô transporte deverá ser om MAREA
jcaaunhão refrigerado de acordo com as;
;normds do Decreto n"" 3145S de 20/08/62 o!
íortfltla

CVS

6/S9

de

10/03/99

Vigilâneta Sjwltària. A carne deverá »atj
entregue na embalagem original dO(
fabricante, lacrada.

6 "SíõccrrO BOVINO; carne bovina in oatur»'

KG

tipo pé da boi (moeocél, serrado,'
rongelado, embalado a ;Váeuo, devoj
spresentar-rse com aspecto próprio, nâOi
MTOlecido e nem pogajoso, cor, cheiro e

isabor próprios, sem manchas csvetdeadaa,

[livres
gualguaz

de

parasitas,

substância

sopidadea

contaminanCc

e
gue;

,

possa alcerã-lo ou encobrir qualquer!

j

alteração de acordo com a Vigilância:

|

Sanitlria c Mioístério da Agricultura;

Pecuário e Uiaarecimento (MftPA), devej
;»nter r.i cniialagcin o S.I.F., nome ej
somposiçlo do produto (identificação noj
sorte), lote, data de

|
j

fabricação o'

'

validade, número de registro no órgSoí
oficial, CGC, endereço de íabricarno Cj

,

Jistribuidor, condiçOes de araatenamenta

* quantidade ipeso). Sua apresentação
deve ser em pacote, congelado, pacote;

sctn, no minimo. 5 kg e, no mAxino, IK
liq. embalageB Iticeg/e.

VEHCEDOR! roSSECA PmS_

COTJ; oT.gge.fTa/Woi-Bi
xníc '

_

tsgECircCAclo

(ARCA

inwíGO, COXA/SOBftÊCOXA! Carnê"'de frango

KG

'tipo coxa; e sobrecoxa congelada, aeir
iadiçio

de

sal

e

temperos.

Aspecto

'próprio, não amolocida e noro pegajosa,
'cor

própria som manchas oávecdeadas,

cholro e sabor próprio, com ausência ac

'sujidades, parasites e larvas. - bem. I>e
!\9 A 20 kç cnm

registro de

lOspí-çAo,

animal no tS.I.f.) Serviço de Inapaçãc raiATo

Todecal, registro da data de validada e

'temperatura 4« estocagete. A carne deverã
'ser entregue na embalagem original do

ifabricante a qual devorã ser plástica,

latôKica, traiiaparfute, resistente. N4o
serft aceitas carne com odor, cor c sabor.

Impróprios
Uraolecido,

ao produto e/ou «spectd
descongelado,
pegajoso,!

«sverdeado e patducento. A quantidade duj
'água resultajite do descongelamento nãoi
■podert ultrapaasar o valor limite de 6;^

Slf

3921

P.UXZT.

OHIO.
67900

'fc.fií'

P.tOZAI.

"a«.wí!,oo

de

Ur

vJ
O»

m.

C>'
ol

«dl

'^e poco do produto conComo Porcaria n*:
jaiO. de 10 de «loverebro de 19»8 Ministério
>da Agricultura PecuAcia e Abastecimento

jCHapal. O produto deverá ser manipulado

jem condíçOen oe higiene e teoperatura
leigidas, em cstabelecimenloe destinados
ja este tia devidamente registrado em
vrXuiai»

O -

dovevA- '

itraasportado e» valcuios refrigerados.
kitilisados unicamente para este fim,

iconstituido de material liso, rosistentc

jimpcimoável • atòxiedt com estrados; s

jnancidog

«n

isatisfatOrian.

condigAca

higiênicas

Os

funcionários

jcnvolvidos nas entregas dos produtos
jdeveie estar uniformizados, com calcados
[fechados, mantendo-os en boo estado "

iliigies. <CB5! o pese da embalagem deve
Kstar inpcesso na enbalagea que contem o

'frango e nAe somente na caixa da papeiao
Saue accanoda as embalagens do produto.

T^jrRA«GO, PEITO! Cucnc de Cxango, tipo

KO

2200^' 1,25!

159,500,00;

Mito congelado sem adicAo dc sal e

Itcmperos. Aspecto próprio, nZo aaioleeida

|e nem pegajosa, ccr prCpria sen manchas
«svordesda, cheiro e sabor próprio, com

jausénuia

de sujidades, parasites e

ilarvea, embalagem de ló a 2C Vg ci»
registro de Inspeçío animal no 9If,
registro
de
data
de
validade,
temperatura dc estocagen. KAo serftc
aceito carne com odor, cor e Sribot
impróprios ao pBoduto e/ou aspecto
unolecido,
descongelado,
pegajoso
osvotdcaoo e psrdacento. t\ quantidade de
água resultante do dosconqeiamento náo

poderA ultrapassar o valor limite de éi:
do peso do produto conforme Portaria n*

'213, de 10 de novembro de 1998 HiniatèeioíFftlATO
ida Agricultura PecuArra e Abastecimanto' SIF

jlKapal . O produto deverá ser manipuiadoj 3921
Sem concticóefl ds higiene o tompcratucal
rígidas, am ostabDlocinentos dostlnadosl

ja este fim devidamente registrado cm
jtransportado em veículos refrigcraoos,
ÊrgAc oficial, o produto deverá ser

jutilXsados unicamente para este fim,
constituído de nutetíal liso, resistente

limpenwâvel e atóxico; com estrados; e
rs

^ntidos

em

condiçfies

isatiüfatórias.

I
j
I

{diavem estar uniformlHdos, con calcsdosi
[fechados, manrando-oó em bom estado e;
jlimpoa. *OBS: o peso da embalagem devei

I
I

Os

liigiónicaa

I

funclonAclos

Unvolvidoa nas entregas dos produtos

lestar impresso na embalagem que conCAm ol
pfoduto O náo semente na caixa da papeiao
jque acomoda as embalagens do produto

iOVO [galinha, branco ou vermelho, tipo

Bd3.

excra):

IQund

Hanlpslado

cia

eondicdes

jhigifnlcaa e provenientes da animais
aadios. Isentos da Hujldodea, trincos s
Iquebraduras na casca. Oe producáo
[recente o «otoaLados en cartelas de 30
[unidades, protegidos com fixms de pvc,
iduvidaRtunCe
destacado o
nome do
■produtor,
de acordo com legislagAo
vigente, data da embalagem e validade,
tipo grande, aaolm oono a» condicóea da
amazenoDento.

Podendo

ser

seondicionados es caixas de papelSo con

campa, cacocterlstlcas nLcroDieidgicas
devem estar de acordo con a leCISLA^AO
VIGCUTE. O produto deve ser embalada

Informando obrigatorianenhe._Çom_S.l._F.

sAo
LUIS

iVUOO:

9,Ü5"

16"».«50,00

^le de

Jü
O
.«tt

ifs«rviça í<í»p»çi"o rãâecalJ. PTâío <l«!
vaiicUtSe «e 15 dUa ap6s tabclcaçae.

I

i

J

TOWj^

788.58Q.00:

WEUCEOORi Jr CAWlis E PRLOS gWEaCIO EIREI.I.

!ctW» 21.778.7607d0Ql-d2
Stp<
BSpgCTrnaçiÕ"

.
MUUJk

arm. íomár.

p.iniít.""

«OCMb

3 'ríGADO (8OVIH0I; freâCQ. oTcbalaçoa dc

iatè 02 Kg, identificada. Procedente de

jeacabelecimonto core Inspoçio Sanitária
'oficial

(SIF

'contondo

ou

3IE1,

inforinaçôo»

embaiagetr

cúwo

data

de

validade, tenporacúra de ««tocagem. O

tcanspotte deverá sos ora camintiao
lefcigeiado de acordo com as nortnae do
Decreto n» 3U55 de 20/O6/B2 o Portaria

fcvs

5/99

de

10/03/99

-Vigilância 1ASTEM0I

Sanic.itia. A carne deverá acr entregue SIP 2«37

KC

toooo

;57.800,UQ'

5,7S

'na «nbalagco original do fabricante.

Í' lao
setâo aceitas carneí com odor, cor
1 sabor Inpriprios ao produto e/ov

aspecto anolecido, pegajoso, esvetdeado

je patdaeenco. com excesso do cartilagen
» de nervo. <0B9! o peso da cr^alagen

!dev« estar impresso na embalagcn que
icontOn a oamo o nâo soraenio na caliíá

de papeiáo que acomoda as embalagens do
rproduto.

iÒO^SI.BOÔ.OOi

CUkjJfiOIA PRIKEIRK - DA VALIDADE DCffl PRBÇ03:

A referida Ata do Roglntro de Preço» terá a vigflncia de 12 Idoreí tnoaes.
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência do preços registrados nflo obriga a Prefeitura Haniclpal de Eanta
Ri'a firmar contratações oriundas do Sistema do Registro do
^

quantitativos estimados, Eaailtando-se a r^Uraç&o de
^reoistrado em
aquiaiçSo pretendida, aaaagutada proferfincia .7o forncccdoi registrado

igualdade da condições, sem que caiba direito a recurso ou indenitaçâo.

CLtoSOTA SBGÜHDA - DA OTILIZAçAO OX ATA DE BESISTRO DB PREÇOS:
A cada afetivaçáo da contratação do objeto toglstcndo

devidamente formalizada através do respectivo Pedido de tonpra "Í; /p««d-u?

as cláusulas e condições constantes do Edital de licitoçao que j»

«orijTurt.dfl Preoao Presencial n® 00003/202Ü, parte Integrante do presente

!^str^ento dr^cc^npr^sso" A presente Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência podeci aor utilizada:

Pela Prefeitura Municipal do Santa Rita, que também é o

rooponsâvel pcio adminiotraçao o controlo dosta Ata, represuntada pela su.i

estrutura organizacional definida no respectivo orçamento progratra.

Por ôtgaoo ou entidades da administração pública, observadas

PreqAo Presencial n» 00003/2020, que fizerem «dcsflo a esta Ata. mediante
consulta e a anuência do órgSo gerenciador.

CLAOSOLA terceira - DAS DISPOSIÇÕES SERAIS;

Integram esta Ata, o Edital do Pregío Ptesewial n» 00003/2020

as seguintes propostas vencedoras do referido cactarae:
- DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIBELI.
CNPJ: 24.334.945/0001-08.
Icemls): 1 - 2 - 6.
Valor: R$ 1.093.145,00.
- FONSECA PIRES.

CNPJ: 07.326.979/0001-05.
ItB»(s)! 4 - 5 - 7.
Valor: RS 788.580,00.

- JF CARNES B FRIOS COMERCIO E^LI.

O 3CUS anexos, e

Jí

AC de
1 .*

o

~w

Olpjí -21.778.760/0001-02.
: 3.

Valor: R$ 57.800,00.

CLAUSOIA quarta - DO BOM:

Paro dirimir aa questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito
o foto da Comarca de^Santa Rita.

QwsJ
EMSRSON reMíANDlJS AlVINO PANTA

CIAL DE ALIMENTOS SIRELl

a?
£CA PIRES

CARNES E raios COMERCIO EIRELI

n

